KWALITEITSJAARVERSLAG 2021
BARTHOLOMEUS GASTHUIS

Onze missie
Het Bartholomeus Gasthuis is een huis in de
luwte van de stad, waar omzien naar elkaar en
gastvrijheid al eeuwenlang voorop staan.
Vanuit deze historie zetten wij ons in om met
zorg en aandacht bij te dragen aan een zinvolle
en waardevolle dag.
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INHOUD
VAN HET
JAARVERSLAG

INHOUD
Geen inhoudsopgavengegevens

TEN
GELEIDE
gevonden.

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van het Bartholomeus Gasthuis. Dit verslag volgt net als in voorgaande jaren de thema’s
vanVAN
het ‘Kwaliteitskader
HET Verpleeghuiszorg’. Om de administratieve lasten te beperken is gekozen voor een opzet
waarmee tevens wordt voldaan aan de diverse andere jaarlijkse rapportageverplichtingen, zoals een bestuursverslag,
KWALITEITSVERSLAG
klachtenverslag, milieuverslag, etc. Het heeft voorts een brede focus om recht te doen aan de vele zorg- en
dienstverleningsvormen in het gasthuis, waaronder het verpleeghuis, het woonzorgcentrum en de functie voor de wijk.
Ook krijgt het historisch karakter van het Bartholomeus Gasthuis, met het bijbehorende erfgoed, aandacht omdat dit
onlosmakelijk verbonden is met het wonen en de sfeer in het gasthuis. Tenslotte beogen we met dit verslag ook een
tijdsbeeld vast te leggen voor latere generaties; we vinden dat we dit aan onze lange geschiedenis en de uitgebreide
archivering daarvan verplicht zijn.
De coronapandemie heeft, net als vorig jaar, ook in 2021 veel impact gehad op het Bartholomeus Gasthuis. Het
voortduren van de coronacrisis zorgde ervoor dat we met regelmaat andere prioriteiten hebben moeten stellen dan
tevoren voorzien in het (Kwaliteits)jaarplan 2021. De focus lag allereerst op de zorg voor bewoners en gasten en
inzet en ondersteuning van medewerkers. Ook voor hen was dit tweede coronajaar een zware periode die veel van
iedereen vroeg, met een piek in het vierde kwartaal. Naast een beperkte corona-uitbraak kampten we in die periode met
grote bezettingsproblemen in de zorg, doordat vele collega’s ziek of in quarantaine thuis zaten. Ook van degenen die wel
aan het werk konden blijven vroeg dit veel. Naast een beroep op uitzendkrachten kregen we hulp van een aantal
zorgreservisten. We zijn hen dankbaar dat zij bijsprongen en bedanken daarnaast alle collega’s voor hun niet aflatende
inzet.
Verder bereidden we in 2021 een nieuwe strategische periode voor en kwam, met inbreng van velen, het Strategisch
Meerjaren Beleids Plan 2202-2026 tot stand. Meer hierover, en over de andere acties die in 2021 tot uitvoering kwamen,
leest u in de volgende hoofdstukken.
Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de landelijke website jaarverantwoordingzorg.nl, met de Jaarrekening 2021.
Utrecht, 18 mei 2022
Bestuur Bartholomeus Gasthuis
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PROFIEL VAN DE ORGANISATIE
Zorgvisie, kernwaarden en besturingsfilosofie
Het Bartholomeus Gasthuis is gevestigd in een uniek historisch en monumentaal pand in de binnenstad van Utrecht. Dit
is tevens de enige locatie. Het gasthuis staat voor persoonlijke en kleinschalige zorg op maat, in een warme, huiselijke
sfeer. In een open cultuur, met respect voor ieders levensovertuiging, geaardheid of sociaaleconomische positie, zorgen
wij voor een plek om te ontmoeten, te verblijven, te wonen, verzorgd te worden.
Missie en visie
Het Bartholomeus Gasthuis is een huis in de luwte van de stad, waar omzien naar elkaar en gastvrijheid al
eeuwenlang voorop staan. Vanuit deze historie zetten wij ons in om met zorg en aandacht bij te dragen aan een
zinvolle en waardevolle dag. Dat doen we door een ontmoetingsplek en vrijplaats te zijn waar we met elkaar:
• behouden wat er is
• ontdekken wat er kan
• leren om iets op een andere manier te doen
• ondersteunen bij wat er niet gaat
• slechts overnemen waar dat noodzakelijk is.
Kernwaarden beloftes
De kernwaarden die bij deze missie en visie behoren, drukken wij graag uit in beloftes:
• Wij kennen en respecteren elkaar
• Ieder mens is uniek. Wij ondersteunen en stimuleren elkaar om dit te blijven
• Wij spreken verwachtingen naar elkaar uit, onderzoeken mogelijkheden, streven naar het maximaal haalbare
en faciliteren bij dat wat er nodig is
• Alle extra hulp en (geld)middelen komen ten goede aan datgene waarmee klank en kleur gegeven kan worden
aan een mooie dag
• We zijn altijd op zoek naar dat stapje extra en het nèt even anders.
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Het gasthuis richt zich op de volgende
doelgroepen:






de ouder wordende mens (gezond
zelfstandig, zelfstandig kwetsbaar,
kwetsbaar)
medewerkers
vrijwilligers
commerciële klanten, gebruikers en
andere belanghebbende stakeholders

Besturingsfilosofie
Medewerkers komen het beste tot hun recht wanneer ze handelingsruimte krijgen om aan te sluiten bij de
mogelijkheden van henzelf en de ander. We streven naar een interactieve organisatie, waarbij top-down en
bottom-up elkaar inspireren en versterken. Een organisatie waarbij hiërarchisch leiderschap plaats maakt voor
coachend leiderschap, aangevuld met persoonlijk leiderschap van eenieder die verantwoordelijk is -en wil zijnvoor het eigen handelen in het belang van de ander en de organisatie in zijn geheel. De teams zijn volwassen en
zelfregulerend (maar niet zelfsturend), handelend vanuit de behoefte van bewoners en gasten.
Voor een beknopte samenvatting van de strategische plannen voor de komende jaren zie de
publieksversie van het Strategisch plan 2022 – 2026.

4

Op vrijdag 29 januari kregen de bewoners
van het Bartholomeus Gasthuis voor de
eerste keer het coronavaccin toegediend.
Aan het einde van de dag waren alle prikken
gezet. Opnieuw een stap naar een veiliger
situatie. Na afloop is geproost op dit
heuglijke feit met een glas bubbels.

PERSOONSGERICHTE ZORG EN ONDERSTEUNING
De basis op orde – kwaliteit van leven
In het verslagjaar ging veel aandacht uit naar handhaving van een zo optimaal mogelijke kwaliteit van zorg en
leven in het gasthuis, in het perspectief van het voortduren van de coronacrisis.
Coronavaccinaties en –maatregelen
Begin 2021 ontvingen vrijwel alle bewoners en gasten hun eerste vaccinatie, dit gold ook voor een groot deel van
de medewerkers. Later in het jaar volgde een tweede vaccinatieronde en de boostervaccinatie. Lopende het jaar
was, mede naar aanleiding van landelijk afgekondigde maatregelen en veranderende richtlijnen, steeds opnieuw
zorgvuldige afweging nodig tussen enerzijds minimalisering van coronarisico’s en anderzijds zo veel mogelijk
kwaliteit van leven voor betrokkenen. We deden dit in afstemming met de arts, de cliëntenraad en
ondernemingsraad en communiceerden hierover systematisch met bewoners, familie en andere betrokkenen.
Ondanks alle inzet lukte het niet om corona volledig buiten de deur te houden. In november was er een kleine
corona-uitbraak bij enkele bewoners in een van de groepswoningen, waarbij ons helaas ondanks alle
voorzorgsmaatregelen en vaccinaties één bewoner is ontvallen.
In het vierde kwartaal moest vanwege nijpend personeelsgebrek (doordat veel medewerkers ziek of in
quarantaine thuis zaten) alles op alles gezet worden om de basiszorg, maar vooral ook de aandacht voor bewoners
en hun familieleden op peil te houden. We informeerden familie hierover. Met extra inzet van de overblijvende
medewerkers, (veel) uitzendkrachten, nationale zorgreservisten en vrijwilligers lukte het met kunst- en vliegwerk
om geen ontoelaatbare gaten in de bezetting te laten vallen. Door de noodgedwongen wisselende samenstelling
van de zorgteams waren er echter minder vaste vertrouwde gezichten voor bewoners en familie. Ook kenden
aanwezige zorgverleners het levensverhaal van de bewoners niet altijd even goed als het vaste zorgteam. De drie
interne opleiders sprongen bij om dit zo goed mogelijk te compenseren.
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Tijdens een zomerse tuinochtend was
de binnentuin omgetoverd tot het
schilderachtige Montmartre. Er was live
muziek, er kon geschilderd worden en
de bewoners konden op de foto met een
reuze ansichtkaart. En natuurlijk
mochten stokbrood en Boursin tijdens
deze Franse ochtend niet ontbreken.

Doorontwikkeling persoonsgerichte zorg in het woonzorgcentrum
In het woonzorgcentrum is opsplitsing van het verpleegkundig team in twee kleinere teams gerealiseerd. Hiermee
kregen de medewerkers de kans zo hun ‘eigen’ bewoners goed kennen en kunnen ondersteunen. Ze gingen o.m.
aan de slag met doorontwikkeling van de kwaliteit van de registratie in het zorgplan. Er is nagedacht over de visie
op persoonsgerichte zorg in het woonzorgcentrum en de gewenste ‘cliëntenmix’ wat is meegenomen in het
strategisch beleidsplan voor de komende jaren.
Invoering leefcirkels ter verdere vrijheidsverruiming voor bewoners groepswoningen
Begin oktober startte een pilot om met zorgtechnologie de bewegingsvrijheid van bewoners van de groepswoningen verder te vergroten. Per bewoner op de derde etage werd een zgn. leefcirkel bepaald, waarbinnen men
zich vrijelijk kan bewegen. Zes weken lang is getest hoe e.e.a. verloopt. Er bleek een aantal technische en andere
aanpassingen nodig, alvorens de leefcirkels definitief te kunnen implementeren. Na realisatie hiervan wordt het
project hervat en krijgt de uitrol van de leefcirkels ook elders in huis zijn beslag. Intussen kunnen bewoners die dat
graag willen en voor wie dit past bij hun mogelijkheden al dan niet zelf of onder begeleiding hun groepswoning af.
Informatieverbetering aan klanten rond hun verhuizing naar het gasthuis
In 2021 is een ‘Brief aanstaand verblijf’ ontwikkeld voor aanstaande bewoners en hun familie. Het bleek dat het
voor hun familie lastig is te overzien wat er voorafgaand aan de verhuizing allemaal moet gebeuren en dat
mondelinge toelichting alleen hierin tekortschiet. De ‘Brief aanstaand verblijf’ bevat een checklist met te regelen
zaken in de periode voorafgaand aan de verhuizing.
Daarnaast is gestart met actualisering van de Bewonersinformatiemap. Vanwege de coronaperikelen in het vierde
kwartaal schoof de afronding hiervan door naar begin 2022. Tevens is een andere distributiewijze van de
informatie uitgedacht die een eenvoudige(r) periodieke actualisatie van de informatie mogelijk maakt.
Praktische uitwerking en inbedding palliatief beleid
In 2021 is een advies over palliatief beleid uitgewerkt door een kwaliteitsteam bestaande uit een zorgbemiddelaar,
zorgmedewerkers en de geestelijk verzorger. Dit advies is besproken en overgenomen in de VvAR in november.

6

Aanpassing menuvoedingslijn voor mensen met dementie
In overleg met de diëtiste is onderzocht is in hoeverre de door de keuken gehanteerde voedingslijn voor bewoners
met dementie passend is, op basis van de laatste inzichten rond preventie, veiligheid en welbevinden. Dit blijkt in
het algemeen het geval te zijn. Het blijft voor bewoners met psychogeriatrische aandoeningen vaak een extra
uitdaging om de maaltijden regelmatig en volledig te nuttigen om aan de dagelijkse voedingswaarde te voldoen.
Het gasthuis gebruikt zo min mogelijk supplementen en kiest eerder voor volle, eiwitrijke, lekkere producten. De
koks zijn regelmatig aanwezig bij de (voorbereiding van) de maaltijd in de groepswoning, zodat zij hun
zorgcollega’s kunnen helpen en direct inzicht krijgen in wat er nodig is en wat werkt.

WONEN EN WELZIJN
Een integrale welzijn-wonen-zorgketen
Tien jaar geleden opende het gasthuis het Huis in de Wijk met diensten voor ouderen in de (binnen) stad.
Hiermee werd ingespeeld op de groeiende groep ouderen en de tendens dat zij steeds langer zelfstandig willen
blijven wonen. Soms kunnen ze daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Onder de noemer “Het nieuwe
Gasthuis” werd gestart met (nadenken over) uitbreiding van diensten die hieraan bijdragen. In het meerjarig
Kwaliteitsplan 2019 – 2021 werd reeds benoemd dat de planrealisatie meerdere jaren zou vergen. Zowel
vanwege de benodigde middelen, maar ook omdat we door het innovatieve concept geen gebaande paden
kunnen bewandelen. In het nieuwe strategische meerjarenplan heeft dit een nieuwe naam gekregen, nl. “Barth
in de buurt”.
Versterken wijkfunctie gasthuis: Barth in de buurt
In de strategische planontwikkeling voor de komende jaren krijgt dit onderwerp echter een prominente plek.
Onder de noemer “Barth in de buurt” wordt met de programmalijn levensstijl & gezondheid ingezet in op de verdere
versterking van de buurtfunctie van het gasthuis.
Verdere uitbouw Salus Wellnesshuys; voor fit, verzorgd en vitaal ouder worden
Het service-aanbod van Salus is uitgebreid met o.a. een ervaren schoonheidsspecialiste/masseuse, een hannah
huidcoach en een wandelcoach. Aan de groepslessen werden yogasessies en dans toegevoegd.
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In het 4e kwartaal breidde Salus de expertise verder uit met een leefstijlcoach.
In 2021 lag een belangrijke focus van Salus op het vinden van een goede aanpak/aanbod voor een groot probleem
onder ouderen, te weten overgewicht en alle problemen (onderliggend of daaruit voortvloeiend) die daarmee
gepaard gaan. We willen hierbij een bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk uitstellen van aanspraak op
langdurige zorg. Dit is gebeurd met academische support van een studente ‘Healthy Ageing’. Daarbij is gekozen
om de interventie ‘SMARTsize’ van de VU verder uit te werken.
In samenwerking met Gezondheidscentrum Mariahoek, fysiotherapiepraktijk Fysiofit, Coaching praktijk Stappen in
leefstijl, Domstad Dokters, De VU Amsterdam en kenniscentrum KDO (diëtisten overgewicht en obesitas) ging in
het vierde kwartaal van 2021 het leefstijlprogramma SMARTsize van start. Salus ontving voor dit domein
overstijgende initiatief op 22 december een subsidie van € 40.000 van de gemeente Utrecht.
Tuinatelier
Begin 2021 kwam het Tuinatelier in de binnentuin gereed en kon de fondsenverantwoording hiervoor succesvol
worden afgerond. Het atelier is direct in gebruik genomen door bewoners en zorghotelgasten voor creatieve
activiteiten. Zodra dit mogelijk is qua corona wordt wijkprogrammering voor het Tuinatelier ontwikkeld.

VEILIGHEID
Een veilige en vertrouwde omgeving
Als de basisbehoeften aan wonen, eten, drinken en kleden zijn vervuld, volgt de behoefte aan veiligheid en zekerheid:
een veilig gebouw, een veilige omgeving en inrichting, veilige arbeidsomstandigheden, een veilig meldklimaat, veilige
zorg en een veilige sfeer en gedrag. In 2021 werd een waaier aan acties op dit vlak uitgevoerd of in gang gezet.
Medicatieveiligheid
In 2021 stond volgens het Kwaliteitsjaarplan het ‘herontwerp en implementatie van het medicijndistributieproces
inclusief aanbesteding apotheek’ op het programma. Met de huidige samenwerkingspartner Apotheek Boswijk is
gezocht naar een duurzame, meer gedigitaliseerde, hernieuwde samenwerking.
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Overdracht van de eerste
baxterrollen door de
apotheek aan de bestuurder
in het kader van het
medicatieproject in de
Regentenzaal van het
gasthuis

Dit heeft geresulteerd in de ingebruikname van Medimo, een digitale voorschrijf-, bestel- en aftekenmodule waarin
zowel artsen, apotheek als het gasthuis, daar waar het gaat om medicatieveiligheid, direct met elkaar in verbinding
staan. Het proces is mede dankzij actieve betrokkenheid van alle partijen vrijwel zonder haperingen verlopen. De
voorbereidingen vonden plaats in het laatste kwartaal van 2021, de implementatie vond plaats in januari 2022 en de
eerste ervaringen zijn heel positief.
Optimalisering persoonsalarmering woonzorgcentrum
De alarmering in huis is uitgebreid en aangepast: er zijn bakens in huis aangebracht waardoor plaatsbepaling mogelijk
wordt gemaakt. Alle bewoners en zorghotelgasten van het woonzorgcentrum die daar mee instemden, kregen een polsof halsalarm waarmee zij vanaf elke plek in huis en in de binnentuin hulp kunnen inroepen van de zorg.
Veilig en ondersteunend werkklimaat
In 2021 hebben in alle teams workshops plaatsgevonden, waarin het Gewenst Omgaan Met Ongewenst Gedrag (zoals
pesten, discriminatie, -seksuele-intimidatie, agressie of geweld) centraal stond. Deze werden gegeven door de bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed, tevens vertrouwenspersoon voor de medewerkers van het gasthuis. De actie
vloeide voort uit een eerder gehouden Periodiek Medisch Onderzoek. Het gasthuis hecht er aan dat iedere medewerker
zich veilig kan voelen in zijn/haar werk-setting en wilde medewerkers incl. management toerusten om hieraan in de
praktijk goed invulling te kunnen geven.
Door de wisseling van de P&O-manager en de invoering van een nieuwe roostersystematiek, hetgeen veel aandacht
vroeg, kon het opstellen van nieuw ARBO-beleid voor een veilige, ondersteunende werkomgeving in 2021 niet worden
opgepakt, maar is daarmee niet van de P&O beleidsagenda verdwenen. In het Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 zijn
medewerkers nadrukkelijk benoemd als een van de doelgroepen van het gasthuis. Immers, zonder gemotiveerde en
betrokken medewerkers geen persoonsgerichte zorg en aandacht!

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
In 2021 werd conform het Jaarplan een RI&E-update uitgevoerd, begeleid door KMO Solutions. Doel van de RI&E is het
minimaliseren van de risico’s voor werknemers in de bedrijfsvoering. Op basis van de ingevulde vragenlijsten per
afdeling vond een toetsing plaatsgevonden door een gecertificeerd veiligheidsdeskundige van KMO solutions.
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Naar aanleiding van de RI&E werd samen
met de OR een actieplan opgesteld en
gestart met de uitvoering van een aantal
acties. Zo werden tips voor een juiste
werkhouding achter het bureau verspreid
onder medewerkers, omdat niet iedereen
zich hiervan bewust bleek.

Informatieveiligheid
N.a.v. een AVG-/NEN 7510/ IGJ normerings-scan door een extern bureau is een actie verbeterplan opgesteld t.a.v.
bescherming van gegevens van bewoners en medewerkers. Een zgn. PEN-test wees uit dat, op een aantal punten na, de
cybersecurity van de organisatie op orde was. Verder bleek dat er op onderdelen verbetering en ontwikkeling t.a.v. weten regelgeving verscherpt kon worden en de inzet van een mystery guest maakte het belang duidelijk van permanente
aandacht voor bewustwording over ons handelen in de dagelijkse praktijk. De huyscode is met instemming van de OR en
de CR op onderdelen aangepast.
Begin 2021, precies in de periode dat de scan werd uitgevoerd, werd het gasthuis geconfronteerd met een (landelijke)
aanval op onze exchange server. Er is aangifte gedaan bij de politie en melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er zijn gelukkig geen vertrouwelijke gegevens in handen van derden gevallen. Er zijn direct beveiligingsmaatregelen getroffen die hoogstwaarschijnlijk later uit de Pen-test ook als verbeterpunt zouden zijn aangereikt.
Verbeterd cameratoezicht
Het oude camerasysteem is vervangen door een nieuw systeem dat sneller en beter werkt. Met inachtneming van de
privacyregelgeving, kunnen we bij een vermissing van een bewoner nu gerichter de camerabeelden uitlezen. De
camera's hangen verspreid in het pand, bij de toegangsdeuren, Regentenzaal en Smeezaal. Zij zijn naar binnen gericht en
niet op de straat, zodat we geen onbedoelde opnames maken waarvoor geen toestemming verkregen is. De
buiteningang is voorzien van een waarschuwing voor camerabewaking.
Aanpassingen waterleiding ter verkleining risico’s legionella
In het gasthuis zijn de risico’s op legionellabesmetting goed in beeld, wordt er conform de richtlijnen gespoeld en wordt
een logboek bijgehouden. In 2021 heeft onze nieuwe onderhoudsfirma Unica een nieuwe risicoanalyse en
legionellabeheersplan opgesteld. Dit heeft geleid tot verbeteringen aan ons waterleidingnetwerk, door onderdelen te
vervangen en een aantal loze leidingen juist af te toppen.
Actualisatie sleutelplan
In 2021 vonden een herordening en upgrade plaats aan het digitale SALTO-sleutelplan waarmee de veiligheid van ons
gebouw is geoptimaliseerd. Verschillende zones zijn opnieuw ingedeeld en de autorisatie van sleutels per functionaris is
aangepast.
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Op 24 augustus vierden we de
naamdag van het Bartholomeus
Gasthuis.
Ter gelegenheid hiervan hesen
bewoners de vlag in de binnentuin,
luidde het Klokkenluidersgilde om
18.30 uur het klokje en was er voor alle
bewoners ’s avonds een feestelijk
diner.

Daarnaast zijn de tags (digitale sleutels) van kleur onderscheidend gemaakt voor de verschillende gebruikersgroepen:
medewerkers, bewoners en familieleden.

LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT
Gestructureerd werken volgens de beleidscyclus: plan-do-check-act
Ruim 650 jaar onderdak en zorg heeft als basis ‘leren en verbeteren’. Systematisch leren en werken aan kwaliteit
vraagt om een beleidscyclus geënt op de Plan-Do-Check-Act cirkel; een jaarplan met acties voor wat beter kan;
uitvoering volgens de procedures van een gecertificeerd kwaliteitssysteem; meten of beoogde resultaten werkelijk
behaald worden; een opleidingsprogramma waarmee medewerkers bekwaam zijn en blijven en een lerend netwerk.
Een gebruiksvriendelijker kwaliteitssysteem
Het gasthuis beschikt, op geleide van diverse wet- en regelgeving, over een uitgebreid documentbeheersysteem
gevuld met beleidsdocumenten, procedures en protocollen per werkproces. Ondersteunend hieraan zijn diverse
interne audits en enquêtes ingericht, waarvan de resultaten worden gemonitord middels een dashboard.
In 2021 is een zgn. ‘KAART Kwaliteitsbeleid’ opgesteld waarin de wijze waarop het gasthuis systematisch werkt aan
kwaliteit compact is beschreven. Mede op advies van de ISO-auditor is voorts gekeken hoe dit systeem op
onderdelen te vereenvoudigen en zo de administratieve lasten voor medewerkers te verlichten, zonder dat dit ten
koste gaat van de kwaliteit. Medewerkers is om input gevraagd welke zaken zij als eerste aangepakt zouden willen
zien. Hieruit is onder meer een aanzienlijke opschoning van documenten rond de zorg en het eenduidig inrichten
van de zorgschijf met een eigen checklist voortgevloeid, zodat medewerkers belangrijke documenten makkelijk
kunnen vinden. Daarnaast is het aantal interne audits teruggebracht naar het noodzakelijke. Tot slot is besloten
om in 2022 een functionaris ‘kwaliteit en beleid’ aan te stellen.
NB In 2022 gaat het gasthuis over op Office 365, waarmee we naar verwachting een (grote) stap zetten in de
verdere verbetering van de beheersing en gebruiksvriendelijkheid van het kwaliteitssysteem.
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In het Bartholomeus Gasthuis vinden
regelmatig concerten plaats. Thomas
Prechal, kleinzoon van één van onze
bewoners en getalenteerde cellist,
speelt regelmatig prachtige
muziekstukken in de eeuwenoude
ziekenzaal van het gasthuis, de
Smeezaal, en verzorgde in 2021 een
concert voor de bewoners van de
groepswoningen.

REIN: digitale leeromgeving
Begin september ging het digitale leerplatform REIN live. Aanleiding was de onmogelijkheid om tijdens de
coronapandemie fysieke trainingen en cursussen te organiseren, terwijl kwaliteit toch geborgd dient te zijn, vooral
daar waar het gaat om ‘voorbehouden handelingen’. REIN is een gezamenlijk initiatief van zorgaanbieders, tot
stand gekomen in het kader van de regionale Ontwikkelgelden van het Zorgkantoor.
REIN is er voor alle medewerkers van het gasthuis en biedt een zeer compleet trainingsaanbod; van de verplichte
inhoudelijke zorgtrainingen tot verbreding van kennis en persoonlijke ontwikkeling. Het uitgebreide e-learning
aanbod van REIN is van toegevoegde waarde; het biedt medewerkers meer eigen regie over hun eigen
deskundigheidsontwikkeling, zowel qua keuzes in het diverse aanbod als leermomenten.
Medewerkers digitaal vaardig
In het verslagjaar zetten de twee interne digi-coaches hun werkzaamheden om medewerkers digi-vaardig te
maken voort. Zij zijn deels vrijgesteld voor deze taak. Het gasthuis nam de kosten hiervan, die in eerdere jaren
konden worden gefinancierd uit de regionale ontwikkelgelden van het Zorgkantoor, in 2021 voor eigen rekening.
Gasthuis kweekvijver voor leerlingen
In 2021 werd het beleid voortgezet om veel leerlingen op te leiden voor de zorg. Hiermee creëren we een
kweekvijver voor permanente nieuwe instroom van eigen personeel en voor de sector als geheel en dragen we
aldus bij aan de maatschappelijke doelstellingen aangaande de arbeidsmarkt. Daarnaast was er plek voor een
groot aantal stagiaires,. Zie Cijfers & feiten voor de aantallen.
Werken met kwaliteitsteams rond specifieke vragen of verbeterpunten
In het verslagjaar was een eerste kwaliteitsteam actief op het thema palliatief beleid. Zie paragaaf 1.
Lerend netwerk
Het gasthuis maakt onderdeel uit van een netwerk van (kleine ouderen)zorgorganisaties, zowel georganiseerd in
IVVU- als ook in ActiZ-verband, als op eigen initiatief in kleiner verband, waar zowel uitwisseling van kennis en
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Op 4 november werd het
Bartholomeus Gasthuis tweede in de
jaarlijkse Rabo Club Supportactie.
Welzijnsmanager Karina de Winter
toont trots de cheque van € 3.000,voor het realiseren van een duurzaam
ontmoetingsbankje voor bewoners
van het gasthuis en de omringende
wijk.

expertise plaatsvindt en gezamenlijk opgetrokken wordt om te komen tot goede overkoepelende (prijs) afspraken.
Een voorbeeld is de gezamenlijke contractering van een nieuwe Arbodienst, waar schaalgrootte voor beide
partijen van meerwaarde is.
Daarnaast worden op ad hoc basis collega’s van andere organisaties geraadpleegd of van advies gediend over
uiteenlopende onderwerpen. Dit gebeurt vanuit alle geledingen van de organisatie. Het gasthuis is tevens actief
betrokken bij de Bestuurstafel Gezond Utrecht en UtrechtZorg.

LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT
Goed bestuur en toezicht zijn voorwaarden voor goede zorg en realisatie van de maatschappelijke doelstelling van het
Bartholomeus Gasthuis. Bestuurder en raad van toezicht zijn samen, elk vanuit de eigen rol, verantwoordelijk voor de
kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, continuïteit en toegankelijkheid van de zorg. De bestuurder geeft samen met het
managementteam uitvoering aan de doelstelling. De raad van toezicht, in het gasthuis College van Regenten genoemd
naar historische traditie, houdt toezicht en is beschikbaar als (kritisch) sparringpartner voor de bestuurder. Elk
collegelid heeft een eigen aandachtsveld. Samen trachten bestuurder en het College van Regenten, aan de hand van
principes en gedragsregels uit de Zorgbrede Governancecode, het gasthuis goed, efficiënt en verantwoord te leiden en
leggen daarbij verantwoording af over het gevoerde beleid aan belanghebbenden.
Naast bestuur, College van Regenten en managementteam, is medezeggenschap van bewoners en hun naasten
(cliëntenraad/ CR), medewerkers (ondernemingsraad/ OR) en advisering door professionals van groot belang voor
de koersbepaling, bewaking van het maatschappelijk doel en het delen van waarden en normen.
College van Regenten
Het College van Regenten en de bestuurder werken conform de Governance Code Zorg. In lijn met deze code is een
Reglement van Toezicht en een Reglement Bestuur uitgewerkt met diverse bijlagen alsmede een visie op toezicht.
Er zijn twee commissies actief:
 De (financiële) auditcommissie, gevormd door de heren Mol en Verduijn
 De remuneratiecommissie, gevormd door dhr. Wolfsen en mw. Verhoef
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Dhr. Wolfsen

Mw. Verhoef

Dhr. Mol

Mw. Bendien

Dhr. Verduijn

Samenstelling van het College van Regenten (Raad van Toezicht) in 2021
Dhr. Wolfsen

Mw. Verhoef

Dhr. Mol

Mw. Bendien

Dhr. Verduijn

Het College van Regenten:


vergaderde in 2021 zesmaal in aanwezigheid van de bestuurder;



sprak met het MT en nam twee maal deel aan overleg met OR en CR over de algemene gang van zaken in de
organisatie;



bevroeg MT, CR en OR middels een vragenlijst en een aanvullend gesprek op het functioneren van de
bestuurder, waarna de remuneratiecommissie een functioneringsgesprek voerde met de bestuurder.



keurde het voorgenomen besluit van de bestuurder tot vaststelling van het Jaarverslag, de Jaarrekening 2020
en de Resultaatbestemming goed en verleende de bestuurder décharge voor het gevoerde beleid in 2020;



gaf zijn goedkeuring aan het voorgenomen besluit van de bestuurder tot vaststelling van het Strategisch
Meerjaren Beleidsplan 2022 – 2026, (Kwaliteits)jaarplan 2022 alsmede de Begroting 2022 en de
meerjarenbegroting 2022 en verder;



besprak voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
(Wbtr) de impact hiervan voor het gasthuis en concludeerde dat er geen aanleiding was tot acties omdat aan
de vereisten van de wet voldaan wordt;



stelde het Rooster van aftreden van het College van Regenten 2021 vast;



besloot, na een positief advies van de cliëntenraad en de ondernemingsraad, tot herbenoeming van de
vicevoorzitter mw. Verhoef voor een tweede termijn en besloot, onder voorbehoud van een positief advies
door de OR en CR, tot herbenoeming voor een tweede termijn van de penningmeester dhr. Mol per 6-2-2022;



besprak uitgebreid in iedere vergadering de situatie in het Bartholomeus Gasthuis rond corona en werd
tussentijds door bestuurder en bestuurssecretaris actief op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen
en communicatie met bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers;



stelde vanwege corona de voorgenomen zelfevaluatie onder externe begeleiding in het najaar 2021 uit naar
2022 en besloot de zelfevaluatie over jaar X voortaan structureel uit te voeren in jaar X+1;



stelde de WNT-honorering 2021 vast en werd gehonoreerd conform de WNT2 (zie verder Jaarrekening 2021).

Deskundigheidsbevordering
Alle leden hielden op het eigen aandachtsgebied de ontwikkelingen bij en namen daarnaast kennis van
ontwikkelingen in de zorg en de governance door middel van de maandelijkse nieuwsbrief van Verstegen
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Samenstelling College van Regenten
Naam
Mr. A. Wolfsen MPA
Mw. mr. A. M. Verhoef
Drs. A.P.M. Mol
Mw. dr. E.M. Bendien
Drs. A.A. Verduijn

Functie
Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Lid – afgevaardigde
cliëntenraad
Lid – vastgoed en
cultuur historisch
erfgoed

Installatie

Herbenoeming

Aftreden

februari 2016
juli 2017
februari 2018
augustus 2015

2020
2021
2022
2019

2024
2025
2026
2023

november 2020

2024

2028

Accountants, de website en nieuwsberichten van de NVTZ en specifieke vakbladen op het eigen terrein.
Het CvR hield een themabijeenkomst over de Routekaart naar CO2 neutraal (Klimaatakkoord) en duurzaamheid,
waarbij men door de facilitair manager werd bijgepraat over de gevolgen hiervan voor het gasthuis en de
ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid in het algemeen in- en voor het gasthuis.
Een van de toezichthouders volgde daarnaast een intervisie-jaartraject voor bestuurders en startte in het najaar
met een leergang verbindend en professioneel besturen. Een andere toezichthouder blijft door haar werk als
senior wetenschappelijk onderzoeker bij de Leyden Academy on Vitality en Ageing permanent op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen in de ouderenzorg en verzorgt hierover ook zelf workshops en presentaties. Zij volgde
daarnaast in 2021 de cursus: 'Sturen en toezicht op cultuur en gedrag’. Zie ook www.jaarverslagenzorg.nl, DiGIMV. NB Hier vindt u ook informatie over de nevenfuncties van het College van Regenten in 2021.
De bestuurder
Het Bartholomeus Gasthuis kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Na haar aantreden op 1 november 2020,
maakte de nieuwe bestuurder Loes de Vries in 2021 kennis met de vele betrokkenen bij het gasthuis: bewoners,
familie, medewerkers, vrijwilligers, cliëntenraad, OR, samenwerkingspartners, zorgkantoor en andere
stakeholders. Zij liep mee met collega’s op alle afdelingen, om een goed beeld te krijgen van de organisatie.
Daarnaast ging zij in nauwe samenwerking met het managementteam en kernteam aan de slag met de
ontwikkeling van een strategisch plan, voortvloeiend uit de strategische missie en visie die het gasthuis voor zich
ziet, nadat de ontwikkelingen op macro-, meso- en microniveau middels een Destep-analyse in kaart is gebracht.
Zoals afgesproken in het Kwaliteitsjaarplan 2021, sluit het gasthuis met de strategische toekomstenplannen aan bij
speerpunten van de Regiovisie “Krachtig verbindende toekomstvisie Utrecht 2020” van Zorgkantoor Zilveren Kruis
en zorgorganisaties in de regio. Met specifieke aandacht voor preventie en welzijn; een focus op vitaliteit en
kwaliteit van leven; stimuleren van een gezonde levensstijl, teneinde uiteindelijk de zorgvraag in balans te brengen
met zorgaanbod, wat in de nabije toekomst een flinke uitdaging wordt. De bestuurder vormde voorts het
bestaande interne ‘Zorgberaad’ om naar een officiële Verpleegkundige/ verzorgende Adviesraad (VvAR). Omdat
noch de huidige bestuurder, noch de leden van het Managementteam beschikken over een medisch/
verpleegkundige achtergrond is het van belang dat professionele inbreng op tal van gebieden gevraagd en

15

De bestuurder van het Bartholomeus Gasthuis, Loes de Vries
ongevraagd, formeel en informeel bij anderen kan worden ingewonnen. Conform het Kwaliteitskader
verpleeghuiszorg wordt met de VvAR de zorginhoudelijke professionele inbreng gewaarborgd bij de aansturing
van de organisatie als het gaat om kwaliteitsverbetering. Naast verpleegkundigen en verzorgenden hebben o.a.
een specialist ouderengeneeskunde, een behandelaar en de zorgmanager zitting in de VvAR.
Vanwege de omvang van het gasthuis fungeert de VvAR tevens als Infectiepreventiecommissie, MIC- commissie en
andere binnen de verpleeghuissector verplichte organen voor kwaliteitsverbetering.
De bestuurder startte in het kader van haar accreditatieproces als bestuurder in de zorg met deelname aan een
intervisiegroep met collega-bestuurders. Tevens volgde zij een mediatraining. In de loop van 2021 trad zij toe tot
de Bestuurstafel Gezond Utrecht; een breed netwerk van zorg-, welzijns-, en vrijwilligersorganisaties in de stad
Utrecht en directe omgeving. Ook had zij een nevenfunctie als lid van de RvT van Vrouwenopvang Rosa Manus.
Managementteam (MT)
Het MT kende in 2021 naast de bestuurder vijf leden: manager Finance & Control, P&O-manager, locatiemanager,
bestuurssecretaris en facilitair manager. De laatste trad op 1 januari 2021 toe tot het MT, waar zij
verantwoordelijk is voor de portefeuilles vastgoed en ICT. Op beide vlakken is de komende jaren veel te doen.
Gezien de kleine organisatie voeren alle managers in een aantal gevallen hun taken zowel op strategisch, tactisch
als operationeel niveau uit of worden taken gecombineerd. Zo was de bestuurssecretaris tevens klachtenfunctionaris en belast met de communicatieportefeuille. In 2021 vond een wisseling plaats in P&O-manager.
Naast het MT, is het Kernteam verantwoordelijk voor de tactisch operationele aansturing van de organisatie.
Hiervan maakten deel uit: de zorgmanager voor de aansturing van het groepswonen en het woonzorgcentrum; de
horecamanager, verantwoordelijk voor de voeding van bewoners, de brasserie en de (commerciële) zaalverhuur;
de welzijnsmanager, tevens vrijwilligerscoördinator en de manager van het Salus (tevens verantwoordelijk voor de
interne services als was en schoonmaak). In januari startte voorts een ICT-manager.
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De cliëntenraad in 2021: van
links naar rechts: staand mw. J.
Moonen, dhr. P. de Blok, mw. B.
Breedijk. Zittend dhr. A. van der
Burg, dhr. K. Stegenga en mw.
A. Roebert (NB: dhr. Van der
Burg trad af in 2021, mevrouw
Selier ontbreekt op deze foto)

Cliëntenraad (CR)
De cliëntenraad kende ultimo 2021 zes leden, waarvan drie bewoners en twee contactpersonen van bewoners van
de groepswoningen. Er vonden in 202I de volgende wisselingen plaats in de samenstelling van de raad:


Dhr. Verburg, langer aangebleven dan de formele termijn vanwege de continuïteit van de raad, trad in juli af
als secretaris en lid van de cliëntenraad.



Op 6 april werd dhr. P. de Blok, bewoner van een serviceappartement, benoemd als lid van de cliëntenraad.



In de vergadering erna, op 25 mei, werd nog een nieuw lid verwelkomd: mw. P. Selier, contactpersoon/
familielid van een bewoner in de groepswoningen.
Hiermee is er een goede vertegenwoordiging van de verschillende bewonersgroepen.
Het secretariaat van de cliëntenraad werd verzorgd door de bestuurssecretaresse, mw. N. van Wees. Zij opereert
in haar rol onder auspiciën van de secretaris van de cliëntenraad en onafhankelijk van de bestuurder en het MT.
De cliëntenraad beschikt over een budget, waaruit onder scholing kan worden gefinancierd.
De cliëntenraad:


hield zes maal een eigen vergadering en had zesmaal een formele overlegvergadering met de bestuurder.



maakte een inhaalslag huisbezoeken bij nieuwe bewoners (vanwege corona)



hield geen fysieke spreekuren (vanwege corona)



wierf en benoemde twee nieuwe cliëntenraadsleden, van wie één woonachtig in het woonzorgcentrum en
één betrokken als familielid/1e contactpersoon van een bewoner van de groepswoningen;



nam deel aan het jaarlijkse beleidsgesprek met het Zorgkantoor;



werkte aan een flyer over het werk van de cliëntenraad voor nieuwe bewoners;



dacht mee en adviseerde door het jaar heen op diverse momenten over aanpassing van coronamaatregelen,
versoepelingen en de communicatie hierover aan bewoners en hun familie;



adviseerde positief over: de herbenoeming voor een tweede termijn van de vicevoorzitter van het College van
Regenten; aanpassing van de distributiewijze van Bewonersinformatie (Bewoners-ABC) teneinde regelmatige
actualisatie eenvoudiger te maken; de jaarrekening Bartholomeus Gasthuis 2020.



stemde in met het Kwaliteitsjaarplan 2022/bijbehorende begroting; aanpassing van de Huyscode i.v.m. privacy
en gebruik van digitale middelen; wijziging medicijndistributieproces, ter verbetering medicatieveiligheid;
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Samenstelling Cliëntenraad eind 2021
Naam

Functie

Installatie

Herbenoeming

Aftreden

Dhr. drs. K.W. Stegenga
Dhr. P. de Blok

Voorzitter/Binnenstadbewoner
Bewoner woonzorgcentrum

maart 2016
april 2021

2019
2024

2022
2027

Mw. A. Roebert

Lid/Bewoner woonzorgcentrum

okt. 2020

2023

2026

Mw. J. Moonen

Lid/ contactpersoon bewoner
groepswoning
Lid/Bewoner woonzorgcentrum

nov. 2019

2022

2025

okt. 2019

2023

2026

Mei 2021

2024

2027

Mw. B. Breedijk
Mw. P. Selier



e

Lid/1 contactpersoon bewoner
groepswoning

was aanwezig bij periodieke bijeenkomsten van de bestuurder met bewoners van het woonzorgcentrum
(Praethuys) en familie van bewoners van de groepswoningen (Familiehuys);

De bestuurder informeerde de cliëntenraad over diverse onderwerpen, waaronder de Routekaart voor CO2reductie, de evaluatie van de Wet zorg en dwang en de voortgang van het Strategisch Meerjaren Beleidsplan.
Ondernemingsraad (OR)
Ultimo 2021 bestond de OR uit vijf leden (excl. de ambtelijk secretaris). Alle afdelingen waren vertegenwoordigd.
Omdat zich voor de voor juli uitgeschreven OR-verkiezingen geen nieuwe kandidaten meldden, werden de per half
juni formeel afgetreden OR-leden opnieuw benoemd.
De ondernemingsraad:


hield zesmaal een eigen vergadering en voerde zesmaal een overlegvergadering met de bestuurder, in
aanwezigheid van de P&O-manager en de bestuurder;



voerde tweemaal een artikel 24-overleg over de algemene gang van zaken van de organisatie, in aanwezigheid
van een lid van het College van Regenten; daarbij werd zowel terug- als vooruit geblikt en van gedachten
gewisseld over resultaten en te verwachten vernieuwingen en veranderingen;
bracht twee maal een OR-bulletin uit voor alle medewerkers;
neemt formeel deel aan de Arbocommissie, die overigens in het coronajaar niet bijeen is gekomen;
adviseerde positief over de herbenoeming voor een tweede termijn van mw. Verhoef, vicevoorzitter van het
College van Regenten.





Twee OR-leden volgden een training OR en personeelsbeleid.
De ondernemingsraad stemde in met een aanpassing in de werktijden van de zorg(einde pilot); een wijziging in de
attentieregeling voor medewerkers; het voorstel voor toekenning van de coronabonus 2021; aanscherping van de
huyscode op het vlak van privacy-gebruik digitale communicatiemiddelen; het plan van aanpak RI&E; aanpassing
van de studie- en stageregeling; wijziging diensttijden Voeding & Horeca samenhangend met de coronasituatie; de
interne Bezwarencommissie FWG en reglement. De OR is vertegenwoordigd in deze bezwarencommissie.
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De ondernemingsraad in 2020: Van
links naar rechts Jos van Baarsen,
Hanneke Dam, Mignon van Vliet,
Louisa Pereira, Sanne van den Berg
en Gert-Jan van Os (voormalig lid,
leden Jasminka Menkovic ontbreekt
op de foto)

Daarnaast kreeg en besprak de OR o.m. de volgende onderwerpen ter informatie: Jaarrekening en
Kwaliteitsjaarverslag 2020; Kaderbrief, Kwaliteitsjaarplan en Begroting 2022; financiën per kwartaal en
dashboards; besteding en inzet kwaliteitsgelden; voortgang van het medicatieproject; het project leefcirkels voor
vrijheidsverruiming op de groepswoningen; maatregelen en versoepelingen rond corona.
De OR was betrokken bij de voorbereiding en live-gang van de nieuwe digitale leeromgeving REIN.
Tot slot vroeg de OR onder meer aandacht voor klimaatbeheersing/hittemaatregelen en uitte zij haar zorgen
wanneer de werkdruk ergens te hoog op liep.
Samenstelling Ondernemingsraad ultimo 2021
Naam

Functie

Vertegenwoordiger van
afdeling/ team

Installatie

Aftreden

Mw. L.A. Wijnhold- Pereira
Furtado
Mw. S. van den Berg*
Mw. H. P. Dam*
Mw. M. C. van Vliet-de
waard
Mw. J. Menkovic

Voorzitter

Voeding & Horeca

oktober 2015

2021

Vicevoorzitter
Lid
Lid

Bestuur & Administratie
Zorg, groepswoningen
Woonzorgcentrum

december 2016
maart 2019
maart 2019

2021
2022
2022

Lid

Facilitaire dienst &
Welzijn

juni 2020

2023

(Extern) ambtelijk secretaris in 2021 was dhr. Van Baarsen. Hij legde eind 2021 zijn functie neer. *Tevens lid Arbocommissie.

GEBRUIK VAN HULPBRONNEN
De randvoorwaarden die kwaliteit van zorg en welzijn mogelijk maken
Goede werkbeschrijvingen, veilige materialen, vastgoedbeleid, technologische hulpbronnen zoals ICT en domotica,
goede administratieve processen, professionele relaties en samenwerkingsverbanden, het U voor U concept; het zijn
allemaal hulpmiddelen om goede en betaalbare kwaliteit van welzijnszorg te bieden.
Duurzaamheid
Het Bartholomeus Gasthuis werkt gestaag aan verduurzaming, al vormt het deels monumentale pand in
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Toen het gasthuis in 2020 volledig op slot
ging, richtten we een tijdelijke boekenkast
in voor bewoners. Dit bleek zo’n succes,
dat er in 2021 met een bijdrage van de
Stichting Vrienden van het Bartholomeus
Gasthuis een stijlvolle definitieve
boekenkast werd aangeschaft. De
schenking van een collectie grote
letterboeken door uitgeverij GLB vormde
een prachtige toevoeging. Met dank aan
‘senioren-burgemeester’ Corrie Huiding
(tevens vrijwilliger bij het gasthuis) die de
uitgever op ons spoor zette.
combinatie met ontoereikende budgetten een grote uitdaging. In 2021 zijn diverse acties uitgevoerd, waaronder
omzetting naar Led van de noodverlichting, scheiding van aanzuig- en uitblaas-lucht van de luchtbehandelingkasten, wit verven van het dak voor vermindering van hitte-opname, isolatie van luchtkanalen en platte daken en
aanpassing van de installatie in de stookkelder.
In 2021 is een DUMO (duurzaam monumentenadvies) subsidie van € 5.000,- verkregen van de gemeente Utrecht,
waarmee het gasthuis een rapport door het NIBE kon laten opstellen. De adviezen worden betrokken bij de
hierboven geschetste verduurzamingsaanpak. Daarnaast is in opdracht van het gasthuis door Monumenten-wacht
een aanvraag ingediend en verkregen voor een SIM-subsidie (Subsidie Instandhouding Rijks Monumenten) voor de
komende jaren. Deze komt in de plaats van de BRIM-subsidie (Besluit Rijksoverheid Instandhouding
Monumenten), waarvan in 2021 de laatste tranche werd verkregen; deze is o.m. ingezet voor loodherstel.
Vanuit het in Parijs afgesloten Klimaatakkoord dienen zorgorganisaties plannen te ontwikkelen om in de toekomst
CO2-neutraal te worden. Vanuit een provinciaal initiatief konden kleine zorgorganisaties gesubsidieerd gebruik
maken van deskundige adviesbureaus voor het opstellen van een Routekaart CO2 reductie. Het gasthuis schakelde
BBN hiervoor in, die de benodigde “Routekaart naar CO2 neutraal” opleverde. Deze is ingediend bij de provincie
Utrecht en het expertisecentrum verduurzaming zorg (EVZ)), onderdeel van Kennis en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Volgens het rapport zijn de benodigde investeringen voor het gasthuis om de
klimaatdoelen te behalen tot 2030 € 2.613.700,- en tot 2050 nog eens € 1.538.000,-. Het Bartholomeus Gasthuis
heeft in 2021 vastgesteld dat n.a.v. de oplegnotitie CO2-routekaart Zorgvastgoed de komende jaren investeringen
aan het Monument (Zorgvastgoed) noodzakelijk zijn om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. De
routekaart vormt de wettelijke basis om de CO2-uitstoot te verlagen. Deze benodigde investeringen worden niet
(voldoende) gecompenseerd vanuit Wlz Normatieve huisvestingscomponent. Dit maakt dat jaarlijks opnieuw moet
worden bezien of er binnen het behaalde resultaat ruimte is om hiervoor kapitaal vrij te maken.
Nieuwe onderhoudspartner
Begin 2021 ging het gasthuis in zee met een nieuwe onderhoudspartner, firma Unica, nadat eind 2020 het
aanbestedingstraject om te komen tot een betere prijs-kwaliteitverhouding van het onderhoud was afgerond.
Deze verwachting is uitgekomen.
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Soms kan met beperkte middelen en
creativiteit toch het nodige worden
bereikt: zo lukte het om de
hittestress voor bewoners en
medewerkers aanzienlijk te
reduceren door het wit schilderen
van het zwarte platte dak aan de
Springweg

Vermindering administratieve last/ meer ‘cliëntgebonden’ tijd voor medewerkers
In het verslagjaar is gewerkt aan verbetering van de doelmatigheid door het meten en vervolgens reduceren van
de interne administratieve last in het zorgproces en het vergroten van de patiëntgebonden tijd van de
medewerkers/in de organisatie. Enkele uitgevoerde acties:
 Implementatie Medimo zoals eerder beschreven; hiermee is een belangrijke efficiency-slag gemaakt voor
zorgmedewerkers (zie ook paragraaf Veiligheid: medicatiedistributieproces).
 Het aantal interne audits is in frequentie verlaagd en enkele audits zijn stopgezet op advies van de ISO-auditor,
om meer tijd vrij te spelen voor het (kwalitatieve) gesprek met elkaar over oplossingen/verbeteropties.
Casuïstiekoverleg draagt hieraan bij.




De eerdergenoemde opschoning van zorgdocumenten en werken met een overzichtelijke checklist zorgt
ervoor dat medewerkers minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar belangrijke documenten.
Er wordt meer gebruik gemaakt van tablets tijdens het werk, bijvoorbeeld voor rapporteren bij de bewoner of
MDO’s. Dit vergt nog wel verdere ontwikkeling.
De nieuwe roostersystematiek waarop het gasthuis is overgegaan heeft als voordeel dat medewerkers hun
rooster ‘realtime’ kunnen inzien en onderling kunnen ruilen en digitaal verlof kunnen aanvragen. Leiding is
minder tijd kwijt aan ziekmeldingen en personeelsmutaties als gevolg van digitalisering.

ICT


Door een ICT-manager aan te trekken voor de organisatie is er technisch gezien op zowel strategisch, tactisch
en operationeel niveau een flinke verbeterslag gemaakt. Hierdoor kunnen we nog beter voorbereid onze
toekomst in. ICT-beleid is geformuleerd met aandacht voor systeem- en applicatiebeheer; er is aandacht
besteed aan de hardware; er zijn voorbereidingen getroffen om over te gaan naar Windows 365 en er zijn veel
applicaties in eigen beheer omgezet naar SAAS. Budgettaire mogelijkheden en te maken toekomstige keuzes
zijn in kaart gebracht om niet alleen veilig te kunnen werken, maar ook te worden ontzorgd.

Financiën


In het verslagjaar is de in 2020 opgestelde Fraude & Risico analyse geactualiseerd en is een Treasurystatuut
opgesteld. Hiermee gaven we uitvoering aan enkele aanbevelingen van de accountant.
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Drie enthousiaste ambassadeurs zorgtechnologie
Zorgtechnologie
Op 1 september jl. startten drie zorgmedewerkers als ambassadeurs zorgtechnologie. Zij vormen onderdeel van
een ambassadeursgemeenschap in het regionale project Zorgtechnologie. In totaal gingen 50 ambassadeurs van
14 VVT- instellingen in de regio Utrecht van start. Bedoeling was dat zij hun collega’s/organisaties enthousiast
maken over zorgtechnologietoepassingen die de kwaliteit van de zorg verbeteren en het werk kunnen verlichten.
Onze ambassadeurs volgden in september een tweedaagse workshop, waarna zij enthousiast aan de slag gingen
om te onderzoeken welke technologische ontwikkelingen in ons gasthuis kunnen bij dragen aan cliëntvriendelijke
zorg en wat bijdraagt aan (administratieve) lastenverlichting. Zij doen dit in overleg met de ICT-manager.

GEBRUIK VAN INFORMATIE
We gaan nader in op gebruik van informatie en inzet van middelen voor het leveren, monitoren, managen en
verbeteren van zorg, alsook over het op transparante wijze verstrekken van kwaliteitsinformatie aan cliënten, hun
naasten en de samenleving. Voor de uitkomsten in 2021 zie Feiten & Cijfers - cliënten.
Cliëntwaardering: MDO-enquête
Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg verplicht sinds 2018 tot een jaarlijkse meting van cliëntwaardering. De
precieze inhoud en vorm is vrij, op voorwaarde dat aan een aantal criteria wordt voldaan. In afstemming met de
cliëntenraad is besloten om de ‘MDO-enquête voor bewoners/ 1e contactpersonen van de groepswoningen’ ter
voorbereiding van het MDO tevens te benutten als organisatie-breed cliëntwaarderingsinstrument. In 2019 is dit
instrument geëvalueerd en verder aangescherpt. In de loop van 2021 zetten we de volgende stap en
implementeerden we een aangepaste versie en werkwijze voor bewoners van het woonzorgcentrum.
Naast de waardering die spreekt uit deze-enquête en reacties op www.Zorgkaartnederland.nl, geven ook andere
(in)directe metingen een beeld van de cliëntwaardering. Voorbeelden van (zelf ontwikkelde) meting zijn:


de enquête zorgbemiddeling: deze meet de waardering van nieuwe bewoners voor de zorgbemiddeling
die zij ervaren hebben voorafgaand aan/tot hun verhuizing;



de enquête zorghotel over de waardering van zorghotelgasten voor diverse aspecten van hun verblijf.

Zie voor uitkomsten het onderdeel Feiten & Cijfers van dit verslag.
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Op de Open Monumentendag van zaterdag
11 september was (alleen) de Regentenzaal
open voor publiek. En dat publiek kwam in
grote getale. Het was flink druk in huis en
dankzij vrijwilligers werden de coronaregels
nageleefd. De Regentenzaal was voor deze
gelegenheid als vanouds ingericht. Gids Guus
Reith vertelde voor een enthousiast publiek
over de historie van het Bartholomeus
Gasthuis en speciaal de Regentenzaal

Praethuys en Familiehuys
Het gasthuis hecht aan een regelmatig gesprek met bewoners en familieleden. De bestuurder en management
organiseren samen met de cliëntenraad tweemaal per jaar een bijeenkomst voor bewoners van het
woonzorgcentrum (het Praethuys) en voor naasten van bewoners van de groepswoningen (het Familiehuys).
Dit gebeurde ook in 2021, waarbij de bijeenkomsten van het Familiehuys digitaal werden gehouden via Teams. Er
werd gesproken over uiteenlopende onderwerpen, van de coronasituatie tot het strategisch plan in ontwikkeling.
Medewerker tevredenheid
Begin 2020 is een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) uitgevoerd. Om medewerkers niet te overladen met
enquêtes is besloten in 2021 de periodieke tevredenheidsmeting uit te stellen en eerst te focussen op de
uitkomsten van de gezondheidsmeting. Zie ook “Veilig en ondersteunend werkklimaat”, in de paragraaf Veiligheid.

HISTORISCH ERFGOED
Behoud historisch cultureel erfgoed
De lange geschiedenis (ruim 650 jaar) verplicht tot een zorgvuldig rentmeesterschap, om de uniciteit van het
Bartholomeus Gasthuis ook voor de toekomst veilig te stellen. Het gaat daarbij niet alleen om het behoud van het
rijksmonument, de unieke Regentenzaal uit 1632 of dito gobelins van de bekende Delftse tapijtwever Maximiliaan van
der Gucht uit 1642-1644, maar om het ‘ensemble’: de uniciteit die het gasthuis het beschermen waard maakt, ligt in
het feit dat het Bartholomeus Gasthuis het enige nog zelfstandig functionerende gasthuis is, dat al ruim 650 jaar met
dezelfde doelstelling onafgebroken dezelfde functie uitoefent op dezelfde plek in hetzelfde gebouw in de stad Utrecht.
Voorbereiding renovatie hoekpand
Na een aantal administratieve oriëntaties voor de renovatie van het hoekpand Lange Smeestraat/ Springweg in 2020, zijn
in 2021 vervolgstappen gezet om een en ander concreter uit te werken. Het is noodzakelijk het pand aan te wenden voor
wonen en zorg voor ouderen, om het zo in overeenstemming te brengen met de zorgdoelstelling van de stichting. Door
transformatie van de huidige particuliere huurwoningen naar appartementen met een woon- en/of zorgfunctie voor
ouderen, voorziet het gasthuis in een grote behoefte in de stad. De huurders zijn begin 2021 op de hoogte gesteld over
de plannen.
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In de kerstperiode organiseerden bewoners een
expositie van kerststallen in de Smeezaal. Dit leverde
een indrukwekkende verzameling op uit alle
windstreken.
In de binnentuin in kerstsfeer stond een dag lang een
levende kerststal.

VOORUITBLIK 2022
Focus
In 2022:







starten we met de uitvoering van de programmalijnen en projecten zoals geformuleerd in het Strategisch
Meerjaren Plan 2022 – 2026;
blijven we ons inzetten om corona buiten de deur te houden en focussen we op ‘herstel’ voor medewerkers
van de impact van de afgelopen pandemiejaren;
zetten we met de beschikbare middelen in op verdere verduurzaming van ons monumentale pand, in lijn met
de wettelijke verplichtingen;
zetten we in op het aanhalen van de banden met de grote groep vrijwilligers die in de coronajaren slechts
gedeeltelijk actief konden zijn;
blijven we ervoor zorgen dat het gasthuis een fijne plek is om te wonen, op bezoek te komen en te werken;
blijven we ons hard maken voor het behoud van het unieke ‘ensemble’ van een gasthuis dat al ruim 650 jaar
onafgebroken met dezelfde missie op dezelfde plek dezelfde functie uitoefent.

Kansen


Positieve waardering door cliënten zorgt voor positief imago en daarmee voor (behoud van) klanten.



Een gemotiveerd en betrokken team.



Steun door een omvangrijk en divers netwerk in de stad en daarbuiten, dat ons goed gezind is en
ondersteuning biedt op tal van vlakken.
Een toekomst waarin wij een schat aan ervaring meenemen: op de plank ligt kennis over meer dan 650 jaar
mensenzorg, onderdak, besturen en bouwen.
Samenwerking met de nieuwe Arbodienst Master Arbo middels professionele verzuimbegeleiding.




Risico’s
 Hoge verwachtingen van cliënten en/of hun familie: door het zorgvuldig gerenoveerde en ingerichte gebouw,
de dito uitstraling van de website en de goede scores op zorgkaartnederland.nl bestaat soms het idee dat het
Bartholomeus Gasthuis rijk is en er voorzieningen zijn als in een vijf sterrenhotel.
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Taart ter ere
van de ISOaudit, de zesde
op rij zonder
tekortkomingen










De gevolgen van de inflatie - en bij het schrijven van dit jaarverslag inmiddels ook de oorlog in Oekraïne hebben ook op ons gasthuis een financieel effect.
De kosten van de nieuwe CAO VVT - terecht overeengekomen door partijen in het belang van medewerkers staan in schril contrast met de niet in overeenstemming zijnde tariefontwikkelingen in de langdurige zorg.
Het effect van twee jaar corona op het personeel, dat niet meteen is opgelost nu de meeste
coronamaatregelen van de baan zijn.
De arbeidsmarkttekorten waardoor het moeilijker zal worden aan specifiek geschoold personeel te komen.
Hoewel het gasthuis er alles aan wil doen om het mensen naar de zin te maken, wordt gewerkt met dezelfde
zorg-budgetten als elders.
De wens om een brede en geschakeerde keten aan diensten en producten op het vlak van welzijn, wonen en
zorg te bieden (van preventie t/m 24-uurstoezicht en intensieve zorg) vraagt veel van het gasthuis als kleine
organisatie. Het vraagt kennis, expertise, aansturing, middelen en verantwoording op veel verschillende
terreinen. De extra mogelijkheden (door extra middelen) naast de externe druk van regelgeving en
verantwoording leidt tot druk op de organisatie. Een divers samengesteld managementteam, medewerkers
met kennis van zaken op de uiteenlopende terreinen en continue aandacht voor prioritering, helpen om de
ambitie vorm te geven en tegelijkertijd de druk in goede banen te leiden.
De kleinschaligheid van het zelfstandige Bartholomeus Gasthuis brengt met zich mee dat elke verandering in
‘cliëntenmix’ gevolgen heeft, hetzij financieel (opbrengsten), hetzij in personeel(bezetting) en werkdruk.

In het Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2022 – 2026 worden diverse acties voorzien om de gesignaleerde kansen
te grijpen en risico’s waar mogelijk te verkleinen of beheersen.
Verder verbeteren en ontwikkelen
Het gasthuis werkt gestaag aan realisatie van de ingezette strategie, is steeds weer op zoek
naar verbetermogelijkheden en innoveert daar waar nodig en mogelijk. Het dashboard, de
interne ‘beraden’ en voortdurend monitoren van de ontwikkelingen om ons heen geven
hiervoor de handvatten. Steeds wordt afgewogen welke zaken bij voorrang moeten worden
aangepakt en waar even pas op de plaats moet worden gemaakt.
Een tocht van 1000 mijl begint met een eerste stap.
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In aanvulling op het eerste deel van dit jaarverslag, treft u hierna een selectie van feiten en cijfers in
aanvulling op of ter verdieping van in het eerste deel gepresenteerde informatie. Soms voorzien van een
korte analyse, ter illustratie van het reilen en zeilen van het Bartholomeus Gasthuis in het verslagjaar 2021

FEITEN & CIJFERS

 Algemene typering organisatie
 Cliënten
 Medewerkers
 Maatschappij
 Financiën
 Processen
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Het gasthuis ontvangt regelmatig
bijzondere geschenken. Zoals deze serie
prenten van de Utrechtse schilder en
tekenaar Jan Rodrigo (1921 – 2013) uit de
jaren zeventig, uit handen van
cliëntenraadslid Jolanda Moonen. De
prenten zijn te bewonderen in de gang op
de tweede verdieping.

ALGEMENE TYPERING ORGANISATIE 2021
Aantal cliënten
Intramuraal totale opbrengsten
Kwaliteitsbudget
Zorg-gerelateerde corona-compensatie
Intramuraal ZZP zonder behandeling
Intramuraal ZZP met behandeling
Intramuraal VPT met behandeling
Intramuraal VPT zonder behandeling
Logeren VV
Meerzorg
Eerstelijnsverblijf (ELV)
Wijkverpleging
Herstelzorg
Respijtzorg
Serviceappartementen
Appartementen vrije sector
Commerciële horeca en winkel

Personeel
In loondienst
PNIL
Uitzendkrachten zorg
Uitzendkrachten horeca
Overig inleen

Aantal

Dagen

Omzet
€ 7.060.421
€ 826.399
€ 844.717

20
87
0
7
1
1

3.773
22.955
0
1636
8
22
707
1503 uren

€ 108.507
€ 79.160
€ 65.403
€ 11.274
€ 714.177
€ 64.142
€ 207.979

Aantal

Fte

Kosten

231
-

112,21
-

€ 4.890.695
€ 428.847
€ 306.469
€0
€0

32
6
25
7
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9

Gem.rapportcijfer 1e cp
groepswonen

8
7
6
5

2019

2020

Op de sinds 2020 nieuw
toegevoegde vraag of men
het gasthuis zou aanbevelen
bij vrienden of familie
scoorden contactpersonen in
2021 een 8,5
(2020: 8,6).

2021

CLIENTEN
MDO-enquête klanttevredenheid
Ter voorbereiding op het MDO (Multi Disciplinair Overleg) vullen eerste contactpersonen van bewoners in de
groepswoningen jaarlijks een MDO-enquête in.
Overall beoordeling: 8,2
Eerste contactpersonen gaven in het verslagjaar gemiddeld een 8,2 als algemeen rapportcijfer voor de zorg- en
dienstverlening van het gasthuis. Hoewel een mooi gemiddeld rapportcijfer, zien we een licht dalende lijn van 8,4 in 2019
via een 8,3 in 2020 naar een 8,2 in 2021. Het is waarschijnlijk dat zich hierin de impact van de coronacrisis van de
afgelopen twee jaren weerspiegelt. Een aanwijzing hiervoor gaf een uitsplitsing van de cijfers in 2020: van een 8,9
gemiddeld in de eerste pre-coronamaanden liep dit cijfer terug naar een 8,1 gemiddeld in de coronamaanden van 2020.
Het hoge ziekteverzuim van medewerkers leidde er in 2021 toe dat we veelvuldig een beroep moesten doen op
uitzendkrachten en moesten schuiven met vaste krachten om de bezetting rond te krijgen. Beide zorgden ervoor dat er
veel minder sprake was van vaste teams in de groepen, die hun bewoners goed kennen en daardoor de zorg optimaal
aan kunnen laten sluiten op iedere individuele persoon. In 2022 zetten we in op herstel hiervan.
Gezondheidsrisico’s scoren 8,8 gemiddeld
Het onderwerp ‘gezondheidsrisico’s springt bij de eerste contactpersonen, net als in voorgaande jaren, gemiddeld als het
meest positieve thema in het oog. Gemiddeld scoorde dit thema een 8,8. Contactpersonen waren iets positiever dan de
verantwoordelijk medewerkers, die zelf ook een scorelijst invullen ter voorbereiding op het MDO.
Waar contactpersonen de meeste onderwerpen binnen dit thema positiever beoordeelden dan in 2020, daalde hun
score voor “afspraken mantelzorg” van een 8,9 naar een 8,3. Dit vergt nadere analyse en actie.
Volgens de verzorgenden – die over de gehele linie iets minder positief oordelen dan eerste contactpersonen verdienden vooral de onderwerpen gewichtsverlies en vrijheidsverruiming aandacht. De constatering van verzorgenden
dat actie benodigd is op gewichtsverlies vraagt om nader inzoomen, zeker gezien de juist toegenomen score op de
kwaliteitsbeleving “goed eten en drinken”; op dit vlak zijn (zoals in de paragraaf Persoonsgerichte zorg al te lezen was) in
het verslagjaar bovendien ook acties ondernomen.
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gezondheidsrisico's (grijs is 2021, geel is 2020)
9,2
9,1

kan met vragen bij zorg terecht

8,8
8,7

tijdige signalering risico's
Autonomie, eigen regie

9,0
8,7

Persoonsgerichte zorg

8,9
8,7

vertrouwen adequate hulp

8,8
8,7
8,3

afspraken mantelzorg

8,9

Kwaliteit van leven gemiddeld beoordeeld met een 8,5
Het overallcijfer van contactpersonen voor het thema ‘kwaliteit van leven’ steeg van een 8,2 in 2020 naar een 8,5
in het verslagjaar. Op alle gemeten aspecten was er een stijging te zien, behalve voor het onderwerp aandacht
voor het ‘levensverhaal’, dat juist iets daalde. De eerdergenoemde impact van de vele uitzendkrachten waar we
noodgedwongen een beroep op moesten doen en het feit dat het niet altijd lukte te werken met vaste teams in de
groepswoningen, lijkt een plausibele verklaring hiervoor. Vanaf het tweede kwartaal 2022 proberen we deze
problemen terug te dringen door het nemen van een aantal (extra) herstelmaatregelen.
Zorgmedewerkers scoorden iets lager op het thema ‘kwaliteit van leven’ dan contactpersonen, te weten een 8,3.

ervaren kwaliteit van leven en welbevinden (grijs is 2021,
geel is 2020)
8,3
8,5
8,2
8,2

Levensverhaal
doen wat ik waardevol vind
lekker eten en drinken in…

8,8

7,9

goed slapen/ rusten
schoon en verzorgd

8,6
7,9

9,0

8,2

Ervaren woonomgeving scoort gemiddeld een 8,6

ervaren woonomgeving
woning is schoon,…
voelt veilig en is op…
respect privacy
er heerst een gezellige,…

8,4
8,2
8,2 8,9
8,4
8,1
8,8
8,5

De scores zijn voor alle vragen verder toegenomen.
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Enquête tevredenheid zorghotel

Enquête tevredenheid zorgbemiddeling

Een quote van een familielid in de enquëte zorgbemiddeling: “Er is gewoon heel
duidelijk, snel en vriendelijk gecommuniceerd en vooral supergoed meegedacht
met de omstandigheden en fase van dementie waarin mijn moeder zat. Heel fijn.
contactpersonen in 2021 een 8,5
(2020: 8,6).
Opvallende uitkomsten van de MDO-enquête worden besproken in de Verpleegkundige en verzorgende
AdviesRaad (VvAR) en in de zorgteams, met de vraag tot welke verbeteringen de uitkomsten 2021 aanleiding
geven.
Overige klantenenquêtes
De zorghotel-enquête wordt afgenomen onder zorghotelgasten na hun vertrek. De waardering is gemiddeld hoog en
gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.
De enquête zorgbemiddeling wordt afgenomen drie maanden nadat een nieuwe bewoner is verhuisd. Ook dit
cijfer bleef gelijk aan dat van 2020.
Meldingen incidenten cliënten (MIC)
Het aantal MIC-incidenten is in 2021 verder gedaald van 615 naar 541. Ook het aantal gemelde gevaarlijke
situaties nam af. De zorgmanager en de coaches van de groepswoningen zien alle meldingen en bespreken zowel
n.a.v. individuele situaties als in teamverband regelmatig mogelijke oorzaken en (structurele) oplossingen.
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Meldingen Incidenten Cliënten (MIC’s)
Medicijnincident
Vallen zonder geaccepteerd valrisico
Vallen met geaccepteerd valrisico
Agressie cliënten onderling
Agressie cliënt – medewerker
Onbegrepen gedrag overige
Vermissing
Stoten, knellen
Overige
Totaal

aantal

percentage

167

31%

172

32%

102

19%

36

7%

15

3%

3

0,1%

15

3%

11

2%

25

5%

615

100% *

*De optelling komt feitelijk iets hoger uit als gevolg van afrondingsverschillen.






Valincidenten vormen de grootste groep incidenten (ruim de helft van alle incidenten). Bij ca. een derde van
deze gevallen is met familie en arts een zn. “geaccepteerd valrisico” afgesproken.
Ruim een derde van de medicijnincidenten lieten in 2021 (net als in 2020) een daling zien ten opzichte van het
voorgaande jaar. Deze incidenten vormen bijna een derde van alle gerapporteerde incidenten. Verwacht
wordt dat met het nieuwe medicatiedistributieproces en digitaal aftekenen dat begin 2022 van start gaat,
deze incidenten verder teruggebracht kunnen worden.
Het aantal agressie-incidenten steeg van licht, m.n. tussen cliënten onderling (van 4 naar 7% van alle
incidenten).
Er waren in 2021 geen calamiteiten.

Kwaliteitsindicatoren Wet Langdurige Zorg (Wlz)
Zorgorganisaties dienen jaarlijks te rapporteren over een aantal landelijk vastgestelde kwaliteitsindicatoren Wlz.
Voor 2021 waren de drie verplichte indicatoren 1) ‘advance care planning’, 2) ‘bespreken van medicatiefouten in de
teams’ en 3) ‘aandacht voor eten en drinken’. Daarnaast moesten twee keuze-indicatoren worden gekozen. Het gasthuis
koos voor 1) ‘prevalentie van decubitus’ en 2) ‘het percentage cliënten waarbij in het verslagjaar middelen en
maatregelen rond vrijheidsbeperking zijn toegepast’. De keuze voor decubitus is ingegeven om goed de vinger aan de
pols te willen houden van dit gezondheidsrisico. De keuze voor de tweede keuze-indicator hangt samen met het belang
dat wordt gehecht aan het zo min mogelijk inzetten van vrijheid beperkende maatregelen en de wens om dit (mede in
het perspectief van de Wet zorg en dwang) nauwlettend te volgen. De uitkomsten van de Kwaliteitsmeting 2021 die
conform het handboek wordt uitgevoerd in januari/februari 2022 zijn vanaf 1 juli 2022 te vinden op www.zorginzicht.nl
PREM-meting wijkverpleging
Het gasthuis liet de jaarlijks verplichte landelijke meting van klanttevredenheid onder cliënten met wijkverpleging (de
zgn. PREM-meting) in 2021 opnieuw uitvoeren door onze leverancier van het Elektronisch Klantdossier, Nedap. Gezien
het geringe aantal cliënten dat in aanmerking kwam (tien personen) en dat vervolgens daadwerkelijk deelnam (twee
personen) zijn de uitkomsten uit privacyoverwegingen niet geleverd aan het Zorginstituut /de landelijke openbare
database. Noot: Zorgaanbieders met minder dan 25 cliënten wijkverpleging zijn wél verplicht de PREM-enquête meting
te laten uitvoeren, maar hoeven de gegevens niet door te leveren.
NB In 2021 is de zorgleefplan-enquête zoals we die reeds enkele jaren afnemen in de groepswoningen aanpast aan de
specifieke situatie in het woonzorgcentrum. Hiermee kunnen we vanaf september 2021 de tevredenheid van deze groep
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cliënten op de voet gaan volgen, zonder dat dit hen veel extra inspanning kost. De opname van de zgn. NPS-vraag (zou
men het gasthuis aanbevelen aan familie of vrienden) en een algemeen rapportcijfer voor de zorg- en dienstverlening
maken het in principe mogelijk de klanttevredenheid in het gasthuis te vergelijken met de landelijke tevredenheidscijfers.
Inspectiebezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Er vond in 2021 geen inspectiebezoek plaats.
De score op www.zorgkaartnederland.nl bedroeg eind 2021 een gemiddeld rapportcijfer 9,3 over de afgelopen jaren. Dit
was ook het gemiddelde voor 2021 (in het verslagjaar waren er 5 waarderingen). Met dit rapportcijfer stond het gasthuis
op de eerste plaats in Utrecht.
Klachten, complimenten en verbeterideeën
Het gasthuis vindt het belangrijk te weten over welke zaken bewoners en gasten niet tevreden zijn en kent
daarom diverse mogelijkheden om een klacht te uiten. Van direct mondeling contact met de medewerker of
manager, een papieren of digitaal ‘Praat-er-over-kaartje’, een brief of mail tot het inschakelen van de
onafhankelijke Klachtencommissie Verpleging en Verzorging Utrecht (KVVU). Informatie over de klachtenregeling
is o.a. te vinden op de website en in de bewonersinformatiemap en wordt zo nodig actief onder de aandacht
gebracht door medewerkers. De volledige klachtenregeling is desgewenst opvraagbaar.
Belangrijkste uitkomsten 2021:
 Er zijn in 2021, net als in voorgaande jaren, geen klachten ingediend bij de Klachtencommissie Verplegings- en
Verzorgingshuizen Utrecht (KVVU), bij de landelijke Geschillencommissie of bij de KCOZ.


Acht klachtmeldingen (met 12 klachtonderwerpen) werden geuit bij het gasthuis zelf, veelal per mail. Twee
klachten hadden betrekking op het coronabeleid, drie op wonen (waarvan driemaal geen klacht in het kader
van de Wkkgz), één klacht was financieel van aard en twee klachten waren zorg-gerelateerd.



Er waren 21 meldingen van complimenteuze aard (over in totaal 35 onderwerpen). Meeste gegeven
complimenten waren er voor de aandacht en liefdevolle zorg aan naasten (7x) en voor de geestelijke zorg (6x),
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Het Bartholomeus Gasthuis herdenkt traditiegetrouw
op de laatste donderdag van januari de bewoners
van wie in het afgelopen jaar afscheid genomen
moest worden. Vanwege de lockdown gebeurde dat
dit keer in de vorm van een digitale herdenking. Deze
was te bekijken door familie en andere naasten,
medewerkers en vrijwilligers. Muziek, een gedicht en
woorden van troost en overdenking werden
afgewisseld met het noemen van de namen van de
overleden bewoners. Voor ieder van hen werd een
kaars aangestoken.



waaronder voor de zorgvuldige en liefdevolle (digitale) herdenkingsdienst voor overleden bewoners.
Gemiddeld werden klachten binnen 20 dagen afgehandeld, met uitschieters naar beneden (2 dagen) en
eenmaal naar boven (51 dagen).



Alle klachten zijn opgepakt. Soms zijn excuses aangeboden of is uitleg gegeven over een bepaalde handelwijze.
Soms werd een probleem direct opgelost, zo werd medewerkers na een klacht over geluidsoverlast in de
binnenruimte bij de fietsenstalling op diverse wijzen gevraagd zo veel mogelijk rekening te houden met onze
buren. Bij een klacht over eigen regie werd uitgebreid gesproken met de directbetrokkenen en leidde een
casuïstiekoverleg met het team in aanwezigheid van een familielid (met goedvinden van de bewoner in
kwestie) tot meer inzicht en begrip voor het specifieke levensverhaal van betrokkene.



Mensen die een klacht hadden ingediend waren in het algemeen tevreden over het feit dat zij gehoord waren
en er actie was ondernomen of zij uitleg of excuses hadden gekregen.

MEDEWERKERS
Inzet kwaliteitsbudget
In 2021 kreeg het Bartholomeus Gasthuis in eerste instantie het maximale initieel vastgestelde budget à
€ 796.179 aan extra kwaliteitsgelden; 85% voor personele inzet en 15% voor zorgtechnologie. Omdat het gasthuis
meer geld had aangevraagd dan het initieel toegekende budget en er bij de herschikking door het Zorgkantoor
budget overbleef, kreeg het gasthuis in het 4e kwartaal nog eens € 30.220 toegekend, totaal € 826.399 (2020 €
799.931).
Conform het ingediende Kwaliteitsplan en de bijbehorende Kwaliteitsbegroting is het geld ingezet voor
voortzetting van de personele uitbreiding in met name de zorg, die in eerdere jaren met het kwaliteitsbudget was
gerealiseerd. Daarnaast werd het kwaliteitsbudget 2021 benut voor zorgtechnologie, digitaal werken in de zorg, Elearning, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, klimaatbeheersing en maatregelen in het kader van de Wet
zorg en dwang.
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Om medewerkers een hart onder de riem te
steken zorgde het horecateam in de laatste
maanden van het jaar dagelijks voor verse
soep tussen de middag en vers fruit in de
personeelsruimte en pantry’s van de
kantoren. Deze actie werd door
medewerkers zeer gewaardeerd en is
daarom begin 2022 met enkele maanden
verlengd, gefinancierd uit een gift van een
betrokken familielid.

Personeelssamenstelling zorg
Groepswoningen
In de zes groepswoningen werkten in 2021 verpleegkundigen niveau 4/5, verzorgenden IG niveau 3 en
groepsbegeleiders/helpenden niveau 2. Samen ‘runden’ zij de woning en waren zij verantwoordelijk voor de
dagelijkse welzijnszorg aan de acht tot tien bewoners. Zij werden hierbij ondersteund door huysdames/-heren
(ontbijt-ondersteuning, linnen en schoonmaak), medewerkers welzijn, stagiaires, vrijwilligers en mantelzorgers.
Het gasthuis leidde daarnaast leerlingen op die eveneens hun bijdrage leveren. Per groep was er een coach.
De coach fungeerde als inhoudelijke vraagbaak voor het team, de bewoners, de eerste contactpersoon en familie
van de bewoner, stimuleerde het doorvoeren van verbeteringen en werkte mee in het team.
Woonzorgcentrum
In het woonzorgcentrum werkten verpleegkundigen niveau 4 en 5 en welzijnsmedewerkers, verzorgenden-IG
niveau 3, groepsbegeleiders/ helpenden niveau 2 en huysdames/-heren niveau 1. Gewerkt werd volgens het
‘thuiszorgmodel’ door de zorgmomenten in afstemming met de bewoner of zorghotelgast te plannen. Daarnaast
waren de medewerkers beschikbaar voor de onplanbare zorg en verzorgden zij welzijnsactiviteiten. De verpleegkundigen fungeerden tevens als vraagbaak voor de teams in de groepswoningen (verpleegkundige expertise).
Aansturing zorg
Met ingang van 2021 stuurde één zorgmanager de gehele zorg in het gasthuis aan; zowel in het
woonzorgcentrum/ het zorghotel als de groepswoningen. Zij werd hierbij ondersteund door coaches en opleiders
en een stafmedewerker zorg, onder meer voor wat betreft het roosteren. Gezien het hoge en veelvuldige
ziekteverzuim, mede vanwege corona, trok het steeds opnieuw rondkrijgen van de bezetting en contact met
medewerkers rond ziekteverzuim een zware wissel op de zorgmanager en stafmedewerker. Dit zorgde voor weinig
beschikbare capaciteit voor andere activiteiten en ontwikkelingen.
Interne opleiders
Het team van drie interne opleiders speelde net als in 2020 een belangrijke rol in het soepel laten verlopen van de
(onder invloed van de richtlijnen) steeds wijzigende coronamaatregelen en instructies en de opvang van uitval van
medewerkers. Dit om te zorgen dat de basiszorg in ieder geval doorgang kon vinden. Zij kwamen daardoor minder
toe aan hun eigenlijke taken.
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Vacatures, in- en uitstroom medewerkers
In 2021 waren in totaal 112,51 formatieplaatsen (Fte) begroot en zijn er in totaal 112,21 ingezet. Het gasthuis kon
in 2021 niet alle openstaande vacatures vervullen. Het kostte meer moeite kostte om geschikte leerlingen te
vinden om onze opleidingsplaatsen. Vier collega’s ontvingen een wervingsbonus van € 250,- netto, omdat zij een
collega voor de zorg hebben aangedragen die is aangenomen.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim volgens de Vernet-benchmark over 2021 bedroeg 7,21% en lag daarmee flink hoger dan de
eigen norm van 5% van het gasthuis. Het ziektepercentage lag voor het jaar als totaal lager dan het branchecijfer
van 8,46 %, maar kwam in het 4e kwartaal voor het eerste uit boven het branchegemiddelde.
Het geregistreerde corona ziekteverzuim in 2021 bedroeg gemiddeld 0,93% over het gehele jaar, dit is echter
exclusief corona-gerelateerd verzuim van medewerkers die in quarantaine zaten (dat laatste is in 2021 niet
structureel geregistreerd en dus niet te kwantificeren).
De meldingsfrequentie lag in 2021 0,7 boven het sectorgemiddelde in de Randstad VVT en bedroeg 1,78. De
frequentie van de meldingen piekte en daalde – zowel bij het gasthuis als in de zorgsector – op dezelfde
momenten als de tijdlijn van de coronagolven.
Corona heeft een grote wissel getrokken zowel op medewerkers die het kregen, soms wel twee of drie keer, als op
de medewerkers die het werk moesten blijven doen. In 2022 besteden we aandacht aan ‘herstel’ van deze zware
periode en kijken we mede n.a.v. een uitgebreide verzuimanalyse over het verslagjaar wat er nodig is voor
verschillende groepen medewerkers. We doen zo mogelijk in samenwerking met een nieuwe Arbodienst.
In- en uitstroom medewerkers
Het uitstroompercentage van het gasthuis van 21% is lager dan de branchenorm (UtrechtZorg) van maximaal 25%
(excl. flexkrachten). In 2021 stroomden 40 medewerkers in en vertrokken er 32 collega’s. Zowel bij de in- als uitstroom betrof ca. twee-derde zorgpersoneel. Meest genoemde uitstroomreden was ”om persoonlijke redenen”.
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Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) - leerlingen
MBO-Verpleegkundige
HBO-Verpleegkundige
MBO-Verzorgende IFG / Maatschappelijke zorg
Beroeps ondersteunende leerweg (BOL) - stagiaires
MBO-Helpende Zorg en Welzijn
MBO-Verzorgende IFG / Maatschappelijke zorg
MBO-Verpleegkundige
HBO-V deeltijds / voltijds

Niveau

Aantal

Niveau 4
Niveau 6
Niveau 3

7
1
13

Niveau 3
Niveau 4
HBO

2
4
21
6

*In verband met corona zijn er in 2020 geen snuffelstages e.d. gelopen

In- en uitstroom
% instroom
% uitstroom

Uitstroom
26%
21%

gewenst/…
ongewenst…

1%
19%

Stagiaires en leerlingen 2021
Opleiden voor de zorg: leerlingen
In totaal waren in het verslagjaar 20 leerlingen in dienst. Zij worden in een aantal jaren opgeleid tot verzorgende
IG of verpleegkundige. Drie van hen hebben in 2021 hun diploma gehaald, de overige leerlingen studeren in de
komende jaren af. Vijf leerlingen zijn voortijdig afgestroomd.
Opleiden voor de zorg: stagiaires
De doelstelling om op elke groepswoning én in het woonzorgcentrum gedurende het jaar een fulltime stagiaire te
hebben is behaald. In totaal zijn 33 stagiaires begeleid in het verslagjaar (in- en uitstroom).
Opleiding in het kader van de Bartholomeus Academie
In 2021 werd onder meer op de volgende wijzen aan deskundigheidsbevordering gewerkt:


Zorgmedewerkers zijn gestart met de – in het kader van de BIG verplichte - trainingen voorbehouden
handelingen via REIN, het e-learning platform waarmee het gasthuis in september van start ging.




Andere medewerkers konden zelf snuffelen aan de vele mogelijkheden van REIN (zie ook pag. 37).
Er vond een BHV-training en ontruimingsoefening plaats en meerdere prikkeloefeningen om medewerkers
bewust te maken hoe te handelen in crisissituaties.
Er vonden (zoals eerder beschreven) workshops plaats over ongewenst gedrag in het kader van Arbobeleid
Twee medewerkers startten hun opleiding infectiebestrijding bij STIP.
De zorgambassadeurs volgden diverse workshops en bijeenkomsten op het vlak van zorgtechnologie,
daarnaast werden organisatie-breed bijeenkomsten (inspiratiesessies onder externe begeleiding) voor alle
medewerkers incl. management georganiseerd over dit onderwerp.
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Begin september ging het digitale leerplatform REIN van
start. REIN is er voor alle medewerkers. Zij vinden hier een
zeer compleet trainings-aanbod; van de verplichte
inhoudelijke zorgtrainingen tot verbreding van kennis en
persoonlijke ontwikkeling. Zorgmedewerkers zijn gestart
met de – in het kader van de BIG verplichte - trainingen
voorbehouden handelingen. Toetsing hiervan gebeurt door
de interne opleiders van BG. Alle andere medewerkers zijn
uitgenodigd kennis te nemen van de mogelijkheden van Rein
en vast mee aan de slag te gaan met onderwerpen die hen
interesseren. In 2022 worden stappen gezet om REIN verder
uit te rollen.
Klachten medewerkers en vertrouwenspersoon
In 2021 is door één medewerker gebruikgemaakt van de inzet van de externe vertrouwenspersoon bij ongewenst
gedrag. Het betrof een indirecte melding door een betrokken collega. De melding betrof een situatie (wijze van
communiceren) die leidde tot spanning/ stress in de werkrelatie. Het consult leidde tot verheldering van de
situatie en tot concrete stappen in het proces naar een oplossing.
Er zijn bij de afdeling HRM of bij de bestuurder geen klachten van medewerkers ingediend.
Zoals reeds aangestipt in de paragraaf Veiligheid hebben in 2021 alle werknemers van het gasthuis de
mogelijkheid gekregen deel te nemen aan de workshop ‘gewenst omgaan met ongewenste omgangsvormen’. 95
medewerkers hebben hieraan ook daadwerkelijk deelgenomen. Naast kennismaking met de externe
vertrouwenspersoon is er theorie gedeeld over ongewenste omgangsvormen. Dit heeft bijgedragen in het bewust
zijn/worden, het versterken van dit zelfbewustzijn over grenzen en (on)gewenste omgangsvormen. Er is met
elkaar gesproken over de impact van ongewenste omgangsvormen, c.q. de psychosociale arbeidsbelasting, en
daaropvolgend zijn praktijkervaringen gedeeld. Daarbij is een tool aangereikt waarmee de eerste stappen zijn
gezet om het gesprek over grensoverschrijdende omgangsvormen met elkaar te voeren.
MAATSCHAPPIJ
Vrijwilligers
Net als in 2020 kon vanwege corona slechts een deel van de vaste vrijwilligers in 2021 actief zijn in het gasthuis. Er
stroomden 29 vrijwilliger uit, deels na een nabelronde door de vrijwilligerscoordinator naar een aantal vrijwilligers
die in de achterliggende periode niet actief waren geweest/ konden zijn. Er meldden zich ook weer nieuwe
vrijwilligers, 20 in totaal. Het totaal aantal vrijwilligers is hiermee iets gedaald van 145 naar 136.
aantal vrijwilligers
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Bewoners van de
groepswoningen genoten van
een vaartocht op de Utrechtse
singel. Samenwerkingspartner
Me-doc zorgde voor een sloep
mét schipper en bezorgde
bewoners en enkele
familieleden een middag met
een gouden randje.

Aandacht in de media
Artikelen
Artikel AD over ruimhartige vaccinatie medewerkers
Binnenstadskrant: “Bartholomeus Gasthuis in de wijk”
Filmpje over werkend leren in het gasthuis in het kader van de “ontdek de zorgweek”
Binnenstadskrant: Onderwijs, een levenslange passie, interview met een
bewoner van het gasthuis
Binnenstadskrant: artikel over de Open monumentendag en de regentenzaal in
het kader van Open Monumentendag
Artikel telegraaf over schenking van 50 grote letterboeken aan het gasthuis
door uitgever GLB
Binnenstadskrant: mensen ontmoeten, daar doe ik het voor, interview met
bestuurder Loes de Vries

Social Media
Website Bartholomeus Gasthuis:
Website Bartholomeus in de Wijk
Intranet voor medewerkers
Mooie momenten nieuwsbrief
Nieuwsbrief Salus
Facebook
Instagram

Uitgave in 2021
februari
maart
maart
april
september
oktober
december

https://www.bartholomeusgasthuis.nl/
https://www.bartholomeusindewijk.nl/
Alleen voor medewerkers
Mooie momenten nieuwsbrief
Nieuwsbrief Salus
https://www.facebook.com/bartholomeusgasthuisutrecht/
https://www.instagram.com/bartholomeusgasthuis
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IJs van Ascom
Zorg en ondernemen gaan goed samen,
dat bewijzen de vriendschappen tussen
bedrijfsleven en het Bartholomeus
Gasthuis nog maar eens. Naast financiële
steun soms ook met een hele praktische
en leuke geste. Ascom, een van onze
zakelijke vrienden, trakteerde1 september
alle bewoners en medewerkers op heerlijk
Italiaans ijs.

Samenwerkingspartners
Een grote en divers samengestelde groep samenwerkingspartners maakt het mogelijk om de kleinschalige én
tegelijk uitgebreide welzijn-wonen-zorgketen van het Bartholomeus Gasthuis in stand te houden.
Net als in het eerste coronajaar lag ook in 2021 een grote focus op partners in de zorg. Zo was er veel overleg met
behandeldienst Novicare, Medtzorg (avond, nacht en weekenddiensten arts), huisartsen, GGD, bedrijfsarts, Saltro
en apotheek, fysio-fit, tandarts en onder meer in IVVU-verband met andere zorgaanbieders. Over het
medicatietraject was onder meer intensief contact met de apotheek, artsen en Medimo.
Bij de opzet van het leefstijlproject SMARTsize van Salus (zie paragraaf wonen en welzijn) waren naast
gezondheids-/zorgpartners zoals gezondheidscentrum Mariahoek, Domstadsdokters en Fysiofit ook andere
partijen betrokken, zoals de VU Amsterdam, Coaching praktijk Stappen in leefstijl en kenniscentrum KDO (diëtisten
overgewicht en obesitas). Met Careyn was er (en is er nog steeds) een onder aannemingscontract voor het leveren
van wijkverpleging aan bewoners en zorghotelgasten van het gasthuis. De gemeente Utrecht is o.a.
samenwerkingspartner en financier waar het gaat om het leveren van respijtzorg in het kader van de Wmo.
Tevens wordt samengewerkt met het Buurtteam van de Binnenstad en Dock voor doorverwijzing van cliënten.
Daarnaast werd en wordt samengewerkt met uiteenlopende partners uit de wijk en daarbuiten op het vlak van
culturele en welzijnsactiviteiten en historie. Van vrijwilligerscentrale tot muziekgezelschappen uit de wijk en
conservatorium rond de concerten met de hoed. Van VSO-stipleerlingen (die wekelijks op donderdag in het
gasthuis werken en leren in de praktijk en o.m. een Jeu de boules activiteit met bewoners doen en helpen in de
groepswoningen) tot Rabobank Utrecht die o.a. vrijwilligers levert voor evenementen. Van het Utrechtse
klokkenluidersgilde dat dagelijks het Bartholomeusklokje luidt tot ZiZo (Reinaerde) waarvan cliënten werkzaam
zijn in o.a. onze brasserie tot de organisatie van de Open Monumentendag en de Open Tuinendag. Van Seniorweb
tot stichting Boogh, van de Salvatorparochie tot de Historische Vereniging Oud-Utrecht.
Door het voortduren van de coronacrisis was een aantal contacten iets minder intensief dan normaal, omdat
activiteiten gericht op de wijk nauwelijks tot uitvoering konden komen.
Betrokkenheid samenleving bij het gasthuis
Evenals in 2020 toonden diverse organisatie hun betrokkenheid bij het gasthuis met kleinere en grotere attenties
voor bewoners. Zo werden bewoners door het Fonds Podium Kunsten getrakteerd op een mini-concert van Trio
Tango Extremo. Op Nationale Ouderendag werden lekkernijen voor alle bewoners langsgebracht namens La Vie
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Valentijnthuisdiner editie 2021
De koks van het gasthuis zoeken coronaproof
alternatieven om hun kookkunst op peil te houden en
tegelijkertijd nog iets te verdienen voor het
Bartholomeus Gasthuis, in een periode dat de lockdown
weer van kracht was.

Utrecht. De leverancier van de luifels van het Salus trakteerde bewoners op Sinterklaaslekkernijen. De foto’s op de
voorgaande pagina’s laten nog meer voorbeelden zien.

Financiën
Het gasthuis slaagde erin om het lastige coronajaar 2021 af te sluiten met een positief resultaat. Dit is te verklaren
door een strakke sturing op de financiën, beperking van de uitgaven, extra kwaliteitsbudget en corona
compensatieregeling.
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Realisatie acties jaarplan 2021, uitgesplitst naar afdeling
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

76%

74%

75%

71%

77%

73%

61%
39%
26%

Bestuur

24%

P&O

Zorg
Gerealiseerd

29%

Welzijn

25%

23%

Horeca

Facilitair

27%

Totaal

Nog te doen

PROCESSEN
Realisatie jaarplan 2021
Het jaarplan 2021 kon niet volledig worden gerealiseerd, mede door het voortduren van de coronapandemie.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar waren veel inspanningen gericht op het zo goed mogelijk buiten de deur
houden van het virus voor bewoners en gasten. De deels nijpende bezetting door het hoge ziekteverzuim, met een
piek in het laatste kwartaal, zorgde ervoor dat we als gasthuis de handen vol hadden aan het zo goed mogelijk
laten doorgaan van de dagelijkse zorg en dienstverlening. Enkele acties op personeelsgebied liepen vertraging op
door wisseling in het management, in combinatie met een groot extra project dat voorrang moest krijgen. Het
betrof de invoering van een nieuwe roostersystematiek; noodzakelijk omdat het oude systeem niet langer werd
ondersteund door de leverancier. Tenslotte maakten de gedeeltelijke lockdowns ook in 2021 dat de uitvoering van
een aantal acties gericht op facilitering van de wijk niet kon worden gerealiseerd.
ISO-certificering en andere externe audits
De ISO 9001:2015 audit in 2021 door Dekra leverde voor het zesde jaar geen tekortkomingen op. Met enkele
aandachtspunten, waaronder de keuring van klein hulpmateriaal en in- en exclusiecriteria, is aan de slag gegaan.
In het verslagjaar vonden daarnaast diverse andere externe audits plaats, o.a. op het vlak van AVG/NEN 7510,
infectiepreventie en de Wet zorg en dwang (Wzd). Ook werden we ge-audit door collega-zorginstelling Careyn
voor wie wij in onderaanneming zorg verlenen aan onze bewoners en gasten met een indicatie ‘wijkverpleging’
van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Dit, omdat wij zelf geen contract hierover kunnen afsluiten met Zilveren Kruis,
vanwege de te kleine omvang van onze organisatie. Het onderaannemingscontract met Careyn werd verlengd,
daarnaast werd afgesproken meer met elkaar op te trekken qua uitwisseling van kennis en ervaring.
N.a.v. de verschillende audits werden ontwikkel- en verbeterpunten geformuleerd en waar mogelijk in actie gezet.
Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen zaken die direct opgepakt moesten worden en zaken die op langere
termijn aandacht zullen krijgen. Een deel van de uitvoering loopt over de jaargrens heen. Naast de reeds
genoemde voorbeelden van acties in de paragraaf Veiligheid n.a.v. de AVG-/NEN-audit, werden n.a.v. de audit
infectiepreventie bijvoorbeeld twee interne aandachtsfunctionarissen benoemd die eind 2021 startten met een
zgn. IPA-training bij de stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP). De Wzd-audit leidde onder andere tot een
betere vastlegging van argumentatie in geval van afwijking van de richtlijnen.
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Duurzaamheidsmaatregelen zijn er in alle
soorten en maten: van groot tot klein.
Van koffieprut tot bitterbal
Op de groepswoningen en in de brasserie
zamelen we al een poosje koffiedik in. Die
wordt regelmatig opgehaald door de bakfiets
van De Clique. Deze slimmeriken gebruiken het
als voedingsbodem voor oesterzwammen. En
daar maken ze weer heerlijke vegetarische
bitterballen van. We zijn dan wel van 1367,
maar gaan wel met onze tijd mee.
Duurzaamheid
De oorspronkelijk eind 2021 geplande duurzaamheidsaudit in het kader van de deelname aan het Milieuplatform
zorg is vanwege coronaperikelen uitgesteld naar begin 2022. NB uitkomst van deze her-audit is, dat het
Bartholomeus Gasthuis het bronzen certificaat van de Milieuthermometer heeft behouden.

De reductie van het elektragebruik vanwege duurzaamheidsmaatregelen (w.o. Ledverlichting) zette in 2021 verder door.
Helaas daalden door de hogere tarieven de kosten niet mee.
De stijgende lijn in de warmtegrafiek wordt verklaard door de
koudere winter en hogere bezetting van de ruimtes (Salus,
zorghotel, gebruik zalen voor interne vergaderingen op 1,5
meter afstand vanwege corona). Het waterbruik lag in 2021 –
na een forse stijging in de afgelopen jaren – weer iets lager. De
stijging was aanleiding voor nader onderzoek, dat een waterlek
aan het licht bracht. In 2020 is vanwege extreme hitte langdurig
het platte dak van de Springweg besproeid om de eronder gelegen afdeling qua temperatuur draaglijk te houden.
In 2021 was dit niet meer nodig, zowel vanwege een minder warme zomer als door een aanpassing aan de
luchtbehandelingskast van de Springweg 3. Verder is een groot dakvlak van de Springweg en Lange Smeestraat wit
geverfd, waardoor dit minder warmte doorstraalde naar de afdeling eronder.
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